
RENOWACJE
I ZABYTKI212 II 20

16
Farby Kabe 
Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88
40-742 Katowice
tel.: 32 204 64 60
www.farbykabe.pl

Jednym z ważniejszych zadań jest ochro-
na substancji murowej. Często zdarza się, że 
ignoruje się ten aspekt podczas prac konser-
watorskich. Nieodpowiednie postępowanie 
może doprowadzić do trwałych zniszczeń 
w strukturze muru. Ważnym ele-
mentem jest również dobór zapraw 
oraz tynków. Jeśli na obiekcie były 
zastosowane historycznie zaprawy 
wapienne, podczas remontu powin-
ny być używane tego typu mate-
riały. Cement pojawił się w Polsce 
dopiero w drugiej połowie XIX w. 
W związku z tym bardzo rozpo-
wszechnione w ówczesnym budow-
nictwie było używanie zapraw wa-
piennych. Dużym wyzwaniem jest 

wykonanie odpowiedniej wapiennej zaprawy 
murarskiej lub tynkarskiej w warunkach bu-
dowlanych. Ma na to wpływ szereg czynników, 
ale jednym z podstawowych jest brak wapna 
dołowanego. Firma Farby KABE w swojej ofer-

cie posiada gotowy tynk wapienny 
Mineralit Restauro W. Produkt ten 
odpowiada składem i właściwościa-
mi tynkom stosowanym pierwotnie. 
Ma to duży wpływ na ochronę mu-
rów, ponieważ zastosowanie zapraw 
cementowych może spowodować 
uszkodzenia cegieł.

Innym aspektem ochrony mu-
rów jest zastosowanie tynków re-
nowacyjnych jako traconych lub 
ofiarnych. Zestaw składający się 

Jednym z ważniejszych zadań w działaniach konserwatorskich jest ochrona substancji 
zabytkowej. Od zawsze było to wyzwanie dla specjalistów dokonujących konserwacji 
i renowacji. W związku z dużą rozpiętością definicji substancji zabytkowej producenci 
materiałów muszą i powinni brać pod uwagę skład i dopasować go do potrzeb oraz 
założeń konserwatorskich.

Historica 
– materiał a dbałość o zabytki
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Przed tynkowaniem ważne jest zadba-
nie o kondycję materiału murowego. W celu 
wzmocnienia lub związania zdegradowanych 
warstw cegły istotne jest stosowanie odpo-
wiednich środków, które zapewnią dużą dyfu-
zyjność oraz trwale i głęboko odtworzą znisz-
czone struktury. Przykładem może być tutaj 
zestaw preparatów do konsolidacji Consolid 
100 i Consolid 500.

Mówiąc o trwałej ochronie murów nie 
sposób nie wspomnieć o warstwach malar-
skich. Pełnią one bardzo ważną rolę i dla-
tego dobór oraz skład farb jest tak istotny. 
Historycznie jedną z najczęściej wykorzysty-
wanych farb była farba wapienna. Produkuje 
się ją i stosuje do dzisiaj. Farba wapienna da-
je bardzo paroprzepuszczalną powłokę oraz 
jednocześnie posiada naturalne właściwości 
przeciwdziałające mikroorganizmom. Jedną 
z ważniejszych właściwości jest dość łatwe 
usuwanie warstw farby. Farby KABE posiada 
w swojej ofercie m.in. farbę FWW, charaktery-
zującą się dużo lepszymi właściwościami niż 
farby wytwarzane na bazie wapna dołowanego.

Podczas prac konserwatorskich często 
zdarza się, że nie jest możliwe w danej chwi-
li przeprowadzenie odpowiednich zabiegów. 
Wynika to z różnych przyczyn, czasami tak 
prozaicznych jak brak funduszy, zwłaszcza 
jeśli chodzi o warstwy malarskie lub dekora-
cyjne na powierzchni tynku. Możemy zastoso-
wać wtedy technikę pokrycia ele-
mentu warstwą, która łatwo da 
się usunąć, bez negatywnych 
skutków dla oryginalnej sub-
stancji. Materiałem, który po-
zwala na przeprowadzenie ta-
kiego zabiegu, jest odwracalna 
farba Dekofix. Charakteryzuje 
się ona trwałą, ale także usuwal-
ną powłoką. O potrzebie stoso-
wania tego typu materiału świad-
czy fakt, że technologia ta zosta-
ła doceniona przez konserwato-
rów podczas Europejskiego Kongresu 
Informacji Renowacyjnej EKIR 2016. Farba 
Dekofix zyskała uznanie i została wyróżnio-
na „Za wysoki stopień przydatności do prac 
renowacyjnych”.

z trzech produktów Mineralit Restauro TB, 
Mineralit Restauro TW i Mineralit Restauro 
TU pozwala na dopasowanie technologicz-
ne warstw tynkarskich tak, aby nie szkodzi-
ły, lecz pomagały w ochronie zawilgoconych 
ścian i przejmowały z wnętrza szkodliwe so-
le. Nazywamy je tynkami ofiarnymi lub traco-
nymi, ponieważ po spełnieniu swojej roli są 
skuwane razem ze szkodliwymi substancjami. 
Mur jest w ten sposób chroniony przed trwa-
łymi uszkodzeniami.


